BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY……….. évről
A helyi vízgazdákodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjhoz
(Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzat adóhatósághoz adó
évet követő év március 31-ig.)
I.
A díjfizető (kibocsátó):
Neve (cégneve): ____________________________________________________________ ___
Anyja neve: ___________________________________________________________________
Adóazonosító száma: ____________________________________________________________
Lakóhelye: ____________________________________________________________________
Levelezési címe: ________________________________________________________________
Számlaszáma (cég esetén):________________________________________________________
II.
A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe: _________________________________________________________
Helyrajzi száma: ________________________________________________
III.
Az ingatlan tulajdonosának:
Neve: (ha nem azonos a díjfizetővel): _______________________________________________
Anyja neve: ___________________________________________________________________
Lakóhelye: ____________________________________________________________________
Levelezési címe: ________________________________________________________________
IV.
A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
___________ m3
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalányvízmennyiséget kell beírni! (50 liter/fő/nap)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált (külön órával mért)
vízmennyiség:
___________ m3
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyiség:
___________ m3
4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.,3., sorok összegével:
___________ m3
5. A talajterhelési díj egységmértéke (1200 Ft. * 1,5):
1800.- Ft/m3
6. Számított talajterhelési díj (4. sor * 5. sor):
___________ Ft
7. Az önkormányzati rendelet 5. §-a szerinti díjkedvezmények esetében
a 6. sorban szereplő összeg 50 %-a:
___________ Ft
8. Fizetendő talajterhelési díj (6. sor és a 7. sor összegének különbsége):
___________ Ft
Kelt: …………………………..
…………………………………..
aláírás

Amennyiben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 42/a)
nyilvántartása ellenére Ön rendelkezik élő szennyvízcsatorna bekötéssel azt kérem jelezze a
Fegyvernek Városi Önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. felé is!
TÁJÉKOZTATÓ

A nyomtatvány I. pontjában szereplő adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal
megegyezően kell kitölteni. Nem magánszemély kibocsátók a nyilvántartási adataikat (név, székhely,
adószám) kell, hogy megjelöljék.
Talajterhelési díj fizetésére a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a
továbbiakban Ktd.) rendelkezései alapján azok kötelesek, akik a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaznak. Ha a kibocsátó év közben köt rá a már meglévő csatornára a rákötést
követő vízfogyasztás után díjfizetés már nem terheli.
A II. pontban annak az ingatlannak a címét, helyrajzi-számát kell feltüntetni, ahol a vízfogyasztás
történik, és a műszakilag rendelkezésre álló csatornára való rákötés nem történt meg.
A IV. pontban a díj kiszámításához szükséges adatokat kell beírni m3-ben. A díj megállapítását a
sorok mellett lévő információk alapján kell elvégezni, és a fizetendő díjat forintban kiszámolni.
A IV/7. pontban. A 25/2015. (IX.30.) Önkormányzati rendelet 5. § alapján a díjkedvezmények a
következőek:
(1)
Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj
megfizetésére 50% -os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:
a.) az a családban élő háztartás, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
b.) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
(2)
A kedvezmény első alkalommal abban az évben vehető figyelembe, amelyikben az a) vagy a b)
pontban meghatározott feltételek teljesülnek.
A 25/2015. (IX.30.) Önkormányzati rendelet 4.§ alapján a díjmentességek a következőek:
Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó
a)
a közszolgáltató által igazolt külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi
vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után,
b)
ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a
közszolgáltató igazolja.
c) az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után.
A díjkedvezmény igénybevételéhez KÉRELEM benyújtása szükséges.
A 25/2015. (IX.30.) Önkormányzati rendelet 3. §. alapján:
A bevallást a tárgyévet követő év március 31-ig kell eljuttatni postai úton vagy személyesen a
Fegyverneki Polgármesteri Hivatalhoz és ugyanezen időpontig kell a talajterhelési díjat Fegyvernek
Város Önkormányzatának 11745066-15409993-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára
átutalással illetve a mellékelt készpénz átutalási megbízáson (csekken) befizetni.
Az önkormányzati adóhatóság minden év január hó 15. napjáig postázza a kibocsátó részére a díjfizetési
kötelezettség bevallását szolgáló nyomtatványt.
A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben
vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó,
A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén 50 liter/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a
talajterhelési díj alapját.
Amennyiben további felvilágosításra van szüksége úgy személyesen ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatalban (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.) az adóügyi osztályon tud tájékozódni

